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Huhtikuun 19. 2010 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Veljelle 

Kristuksessa ja Timothylle, kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Minun poikani, oletteko te nähneet kaikkia näitä iljetyksiä, joita on tehty 

maassanne (Amerikassa)? Oletteko te nähneet, kuinka he saastuttavat Minun nimeäni päivin öin, 

lakkaamatta, kuinka he esittelevät vääryyden tekojaan jatkuvasti Minun kasvojeni edessä?... 

Katsokaa, näiden ihmisten synnit ovat hyvin suuret, kaikenlaisten syntien, mittaamattomasti 

vääryydentekoja!  

Sen vuoksi profetoikaa, Minun palvelijani, korottakaa äänenne ja profetoikaa tätä kansakuntaa 

vastaan ja sanokaa näille ihmisille: Minä olen teitä vastaan, Oi porttojen kansakunta! Minä olen 

asettanut Minun kasvoni teitä vastaan, Oi paha kansakunta! Kyllä, ajanjakso on täällä! Julistaa 

Herra.  

HERRAN PÄIVÄ ON TULLUT! JA KAIKKI TULEVAT SAAPUMAAN SISÄÄN!... Ja tälle kansakunnalle, 

joka kerran kutsui itseään ’Jumalan alaisuudessa olevaksi’, Minä olen tarkoittanut tuhon, jopa 

suurtuhon suurtuhon päälle!... KAIKENLAISIA ONNETTOMUUKSIA!... Katsokaa, Minä olen 

kutsumassa maapalloa nousemaan ja taistelemaan sinua vastaan, Oi ylpeä ja röyhkeä kansa!... 

Sanoo Herra Jumala.   

Sillä te olette hyvin haureellisia ihmisiä, kuriton sukupolvi, joka on siirtynyt kauaksi Minusta, kansa, 

joka kulkee pakanoiden tietä ja saa iloa ei-juutalaisten tavoista!... KOKO KANSAKUNTA, JOKA 

NOSTAA KANTAPÄÄNSÄ Minua vastaan!... Kansakunta, joka murhaa viattomia ilman syytä, 

kansakunta, joka heittää lesken ja vanhuksen sivuun heidän ahdingossaan ja unohtaa isättömän 

tarpeet!... KANSAKUNTA, JOKA EI EDUSTA KÖYHÄN JA PUUTTEENALAISEN ASIAA!... Kansakunta, 

joka sortaa muukalaista, eikä auta vierasta silloin, kun he tarvitsevat, kovasydäminen sukupolvi, 

kovin kapinallinen kansa, joka torjuu Minun jokaisen määräykseni!   

Sen vuoksi, näin sanoo YAHUWAH… Kyllä Minä, Israelin Jumala!... Sinusta tulee sorrettu ja Minä 

tulen jättämään sinut isättömäksi puutteen aikanasi! Katsokaa, Minä olen kääntänyt sinulle jo 

Minun selkäni! Sanoo Herra. Sinut tullaan jättämään köyhäksi ja alastomaksi, sorretuksi, eikä 

kukaan ole edustamassa sinua tai kuuntelemassa sinun asiaasi!... Eksynyt muukalainen 

vaeltamassa autioilla mailla, sanoo Herra. 

Sillä Minun vihani on sytytetty sinua vastaan! Katsokaa, Minun närkästykseni kuumuus on tullut 

ylös Minun kasvoilleni ja tulee polttamaan niin kuin raivoava tuli hyvityksesi päivänä! Sillä Minä 

olen nähnyt pahuutesi ja Minä olen katsonut sydämesi petosta, Oi langennut kansakunta! Sen 

vuoksi, Minä olen tulossa alas murtamaan tämän kansan, vakavasti tekemään tämän suuren 

kansakunnan nöyräksi! Sillä pahat ovat tulleet haavaksi, kauheaksi sairaudeksi leviten läpi maan, 

taudiksi, jonka Minä käsken maapallon puhdistaa, kunnes kaikki pahuus on kulutettu!  

Kuitenkaan Minä en tule tekemään täyttä loppua. Sillä Minä tulen pukemaan hienoihin viittoihin 

kaikki, jotka tulevat Minun luokseni alastomina. Minä tulen ruokkimaan hengessä köyhät, jotka 

ovat kutsuneet Minun nimeäni vilpittömyydessä ja totuudessa, todella, he tulevat olemaan hyvin 

ruokittuja sinä päivänä. Minä tulen pyyhkimän katuvaisten kyyneleet ja edustamaan murtuneita, 

kun Minä annan suojaa katuvaiselle ja annan armoa nöyrälle. Ja puhdassydäminen tulee 

katsomaan Minun kasvojani, päivänä, jolloin he palaavat kotiin… Todella kaikki, jotka ovat pesseet 

Minun jalkani kyyneleillään, tulevat lohdutetuiksi viikon ajan Herran talossa.  



MINUN IHMISENI, TULKAA YLÖS JA ETSIKÄÄ HERRAN VUORTA!... Tulkaa pois heidän joukostaan! 

Tehkää se nyt! Juoskaa nopeasti, rynnätkää eteenpäin, sillä tässä Minä olen Minun 

valtaistuimellani!... RAKASTETUT, ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA JA HÄNEN 

OIKEAMIELISYYTTÄÄN!...  

Sillä Hän on vahva torni Päivää vastaan, elämän lähde ja oikeamielisyys Minun ihmisilleni, pyhäkkö 

kaikille, jotka kutsuvat Hänen nimeään näinä lopullisina tuhon päivinä.  

Ja vaikka te kiellätte Hänet, sillä sydämenne valehtelevat ja vaikka suunne puhuvat monia 

valehtelevia sanoja, jopa toinen toiselle, yrityksenä piilottaa totuus omiltatunnoiltanne, jopa 

tämän totuuden, jonka Minä olen asettanut aivan omien silmienne eteen, Minun Sanani ei 

valehtele!... Katsokaa, kovalla äänellä Minä julistan Pelastuksen Tien ja kuulutan Pyhän tulemista! 

Sillä Minä olen Herra, enkä Minä muutu! Näin sanoo Herra, Ainoa Jumala, koko luomakunnan 

Jumala, Taivaan ja Maan Luoja… Kesä on lähellä, sillä Minä olen tuleva!... Oi, Minun ihmiseni, 

tulkaa kotiin! Palatkaa Minun luokseni ja kumartakaa! Olkaa jälleen yhdistyneitä Jumalanne 

kanssa! Etsikää liittoa Kristuksessa, sillä Hän on Ainoa Tie!... On aika.  

Katsokaa, tämän kansakunnan aika on tullut tuntea Herran närkästys; heidän on aika maistaa 

Minun katkeruuttani ja vastaanottaa Minun vihani. Kappas, tämä kansakunta on jo maistanut, 

vaikka se, mikä vuodatettiin, oli vain hyvin pieni osuus… Minun käteni vetäytyi taaksepäin vihassa, 

kutsumaan heräämään, huuto Kaikkivaltiaalta herättää tämä kansakunta torkkumasta.  

KUITENKAAN MINÄ EN OLE KUULLUT YHTÄÄN KATUMUSTA, KAIKESTA TÄSTÄ PAHASTA, MITÄ HE 

OVAT TEHNEET!... Eikä tämä kansakunta ole kääntynyt ja tehnyt sitä, mikä on oikein ja hyvää 

Herran näköpiirissä!...  

Sen sijaan he jatkavat synneissään, lisäten vääryydentekojaan nopeasti Minun kasvojeni edessä, 

kun he heristävät nyrkkejään Taivasta kohti!  

Sen vuoksi, näin sanoo Herra… Minun vihani tullaan vuodattamaan tämän kansakunnan päälle! Ja 

tämä kansakunta tullaan ravistelemaan ytimiään myöten, kärsien suurtuhon suurtuhon jälkeen! 

Jopa niin kuin nainen suurissa synnytystuskissa, ponnistellen synnyttääkseen, niin tulee Minun 

vihani saamaan otteen tästä kansakunnasta!... Ja Oi mikä itku tullaan kuulemaan, suuri kyynelten 

paljous, josta tuleva valitus kaikuu läpi maan.  

Sillä te olette kerta kaikkiaan hylänneet Minut! Teistä on tullut ihmisiä, jotka jatkuvasti syljette 

Kuningastanne!... Minun Poikaani, YahuShua HaMashiach’a, Isän Ainokaista, kyllä, Häntä, jota 

kutsutaan Jeesus Kristukseksi, HERRAKSI. Katsokaa Minun Vihani palaa kuumana! Ja 

vähäisimmästä jopa suurimpaan, tullaan Minun närkästykseni kuumuus tekemään tunnetuksi! Sillä 

Minä olen kutsunut teitä, kuitenkin te epäonnistutte vastaamaan; Minä olen puhunut teille, 

kuitenkin te kieltäydytte kuulemasta.  

SEN VUOKSI, NÄIN JULISTAA ISRAELIN HERRA JUMALA, SUURI MINÄ OLEN, HÄN, JONKA KASVOT 

OVAT TÄYNNÄ HÄNEN VIHANSA KUUMUUTTA, NÄIN SANOO HERRA MAHTAVALLA JA KOVALLA 

ÄÄNELLÄ…  

Ihmisen Poika, siirrä Sinun kätesi pois näiden ihmisten päältä, äläkä enää pidättele!... Anna tämän 

kansakunnan vastaanottaa Minun vihani raivo! Anna heidän tulla illastamaan Minun tuomioni 

pöydässä! Anna heidän syödä Minun rangaistukseni lautaselta ja juoda syvältä Minun 

närkästykseni maljasta!...  

OI MAHTAVA JA KIEROUTUNUT KANSAKUNTA, OTTAKAA TARPEEKSENNE! 


